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บทนำ 

  การทุจริตในสังคมไทยส่งผลเสียต่อประเทศเป็นอย่างมากและเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการ
พัฒนาประเทศในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นการทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การ
จัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นการทุจริตที่มีความซับซ้อนมากข้ึน เช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริต
ข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงสู่อาชญากรรมอ่ืน ๆ มากมาย และส่งผลกระทบทางลบเป็นวงกว้าง 

  ประเทศไทยมีความพยายามแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันสร้าง
เครื่องมือกลไก และกำหนดเป้าหมายสำหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เริ่ ม
ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน การดำเนินงานได้สร้างความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตตามบทบาทของแต่ละหน่วยงาน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับฐาน
ความคิดและสร้างความตระหนักรู้ให้กับทุกภาคส่วนสังคม 

  สำหรับประเทศไทยกำหนดทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงการสร้างความตระหนักในการ
ประพฤติปฏิบัติตนของคนในสังคมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมจริยธรรมในการเป็นต้นแบบที่ดี  
สาระสำคัญที่มีการเชื่อมโยงสำหรับทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดังนี้ 
  1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
  2. วาระการปฏิรูปที่ 1 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสภา
ปฏิรูปแห่งชาติ 
  3. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
  4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
  5. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ        
ระยะที ่3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวดที่ 4 ข้อ 10 กำหนดหน้าที่ของปวง
ชนชาวไทยว่า “...มีหน้าที่ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” ถือได้ว่าเป็นครั้ง
แรกที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุกคน 
นอกจากนี้ ยังกำหนดชัดเจนในหน้าที่ของรัฐ หมวดที่ 5 มาตรา 63 ว่า “...รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้
ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนและจัดให้
มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด 
รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้านหรือชี้เบาะแส 
โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการแผ่นดิน รัฐต้องเสริมสร้างให้
ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก มีประสิทธิภาพ ที่สำคัญคือ ไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ซึ่งการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมตามที่กฎหมาย
บัญญัติ อย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อำนาจหรือกระทำการโดยมิชอบที่เป็นการทรกแซงการ
ปฏิบัติหน้าที่หรือกระบวนการแต่งตั้งหรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และรัฐต้องจัดให้
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มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐ ใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว การที่ รัฐธรรมนูญได้ให้
ความสำคัญต่อการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลที่มีคุณธรรมนั้น สืบเนื่องมากจาก
ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ได้เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคล มีการโยกย้ายแต่งตั้งอย่างไม่เป็น
ธรรม บังคับหรือชี้นำให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติงานโดยไม่ยึดม่ันในหลักผลประโยชน์      
แห่งรัฐ รวมถึงการมุ่งเน้นการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองรวมถึงพวกพ้อง  รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 จึงได้มีความพยายามที่จะแสดงให้ เห็นอย่างชัดเจนว่าต้องการสร้าง
ประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผ่นดินและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องยึกมั่นในหลักธรรมาภิบาลและ
มีคุณธรรมจริยธรรม ตามท่ีกำหนดเอาไว้ 

วาระการปฏิรูปที่ 1 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
  สภาปฏิรูปแห่งชาติในฐานะองค์กรที่มีบทบาทและอำนาจหน้าที่ในการปฏิรูปกลไก และ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ได้เสนอเพ่ือปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน เป็นรูปธรรมปฏิบัติได้ สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากลและบริบทของสังคมไทย โดยเสนอให้มียุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา 3 ยุทธศาสตร์ 
ประกอบด้วย 
  1. ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” เพ่ือปฏิรูปคนให้มีจิตสำนึก สร้างจิตสำนึกที่ตัว
บุคคล รับผิดชอบชั่วดี อะไรควรทำอะไรไม่ควรทำ มองว่าการทุจริตเป็นเรื่องน่ารังเกียจ เป็นการเอาเปรียบ
สังคมและสังคมไม่ยอมรับ 
  2. ยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล เพ่ือเป็นระบบป้องกันการ
ทุจริต เสมือนการสร้างระบบภูมิต้านทานแก่ทุกภาคส่วนในสังคม 
  3. ยุทธศาสตร์การปราบปราม เพ่ือปฏิรูประบบและกระบวนการจัดการต่อกรณีการทุจริตให้
มีประสิทธิภาพ สามารถนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษได้ ซึ่งจะทำให้เกิดความเกรงกลัวไม่กล้าที่จะทำการทุจริต
ขึ้นอีกในอนาคต 

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
  สภาปฏิบัติการปฏิรูปประเทศได้กำหนดให้กฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติ มีผลบังคับภายใน
ปี พ.ศ. 2559 หรือภายในรัฐบาลนี้ และกำหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานนำยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาต่าง ๆ มาเป็นแผนแม่บท หลักในการกำหนดแผนปฏิบัติการและแผน
งบประมาณ ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวเป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก ทิศทาง
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการ
แผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานจะถูกกำหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
  กำหนดในยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย ในยุทธศาสตร์นี้ได้กำหนดกรอบแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศน์ด้านการต่อต้านการทุจ ริต 
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รวมทั้งสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและมุ่งเน้น
ให้เกิดการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน เพ่ือเป็นการตัดวงจรการทุจริตระหว่างนักการเมือง  ข้าราชการ 
และนักธุรกิจออกจากกัน ทั้งนี้การบริหารงานของส่วนราชการจะต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ ระยะที่  3                
(พ.ศ. 2560 - 2564)   
  กำหนดวิสัยทัศน์“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean 
Thailand)” มีความหมายว่า ประเทศไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือ   
จากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ และ
ประชาชน เพ่ือให้ประเทศไทย มีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ        
กำหนดพันธกิจ “สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน
แบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้ มีมาตรฐานสากล”               
มีความหมายว่าการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะเป็นการปฏิรูปกระบวนการ     
ดำเนินงานจากเดิมไปสู่กระบวนการทำ งานแบบบูรณาการทั้งระบบ โดยเริ่มจากการวางรากฐานทางความคิด
ของประชาชนที่นอกจากตนเองจะไม่กระทำ การทุจริตแล้ว จะต้องไม่อดทนต่อการทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคมไทย
อีกต่อไปประชาชนไทยต้องก้าวข้ามค่านิยมอุปถัมภ์และความเพิกเฉยต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ เจตจำนง
ทางการเมืองของประชาชนที่ต้องการสร้างชาติที่สะอาดปราศจากการทุจริต จะต้องได้รับการสานต่อจากฝ่าย
การเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ การขับเคลื่อนนโยบายที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ขณะเดียวกันกลไก
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตต้องเป็นที่ได้รับความไว้วางใจ และความเชื่อมั่นจากประชาชน             
ว่าจะสามารถเป็นผู้ปกป้องผลประโยชน์ของชาติและประชาชนได้อย่างรวดเร็ว เป็นธรรม และเท่า เทียม       
ทั้งนี้เพ่ือยกระดับมาตรฐานจริยธรรม คุณธรรม และความโปร่งใสของประเทศไทยในทุกมิติ ให้มีมาตรฐานตาม
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against 
Corruption : UNCAC) ภายในปีพ.ศ. ๒๕๖4 กำ หนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์“ระดับคะแนนของดัชนี  
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 50” 
  การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพระเป็นการแสวงหา
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อ ำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไป
แทรกแซงการใช้ดุลพินิจในกระบวนการตัดสินใจชองเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการ
ปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลางและความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์
สาธารณะของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป    
โดยผลประโยชน์สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพให้บริการ ความเป็นธรรมใน
สังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม เช่น การที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ประกอบการ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการอนุมัติการออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการใด ๆ หรือแลกเปลี่ยนกับการละเว้น การยกเว้น หรือการจัดการประมูลทรัพย์สินของรัฐเพ่ือ
ประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพวกพ้อง เป็นต้น 
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  เทศบาลตำบลเมืองคง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติ
ราชการ จึงได้นำนโยบายของรัฐบาลมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้ 

ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ 
  การสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)    
เพ่ือสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยต้องสร้างคนในชาติ ให้มีค่านิยมไทย ๑๒ ประการ 
  1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
  2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 
  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
  4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย 
  6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ 
  7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย 
  8. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
  9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ 
  10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ 
  12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน 

หลักธรรมาภิบาล   
  “หลักธรรมาภิบาล” หรืออาจเรียกได้ว่า “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักธรรมรัฐ     
และบรรษัทภิบาล ฯลฯ” ซึ่งเรารู้จักกันในนาม “Good Governance” ที่หมายถึง การปกครองที่เป็นธรรม 
นั้น ไม่ใช่แนวความคิดใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคม แต่เป็นการสะสมความรู้ที่เป็นวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันเป็น
สังคมของมวลมนุษย์เป็นพัน ๆ ปี ซึ่งเป็นหลักการเพื่อการอยู่ร่วมกันในบ้านเมืองและสังคมอย่างมีความสงบสุข
สามารถประสานประโยชน์และคลี่คลายปัญหาข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีและพัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืน 

องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล 
  หลักธรรมาภิบาลมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๖ ประการ ดังนี้ 
  ๑. หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับและกติกาต่าง ๆ ให้ทันสมัย
และเป็นธรรม ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของสังคมและสมาชิก โดยมีการยินยอมพร้อมใจและถือปฏิบัติร่วมกัน
อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 
  ๒. หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยการรณรงค์เพ่ือสร้าง
ค่านิยมที่ดีงามให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์การหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต ความ
เสียสละ ความอดทนขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย เป็นต้น 
  ๓. หลักความโปร่งใส คือ การทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่าง
ตรงไปตรงมาและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการท างานขององค์กรให้ 
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มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก
ตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการสร้างความไว้วางใจ 
ซึ่งกันและกัน และช่วยให้การท างานของภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น 
  ๔. หลักความมีส่วนร่วม คือ การทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้       
และร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจสำคัญ ๆ ของสังคม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีช่องทางในการเข้ามา
มีส่วนร่วม ได้แก่ การแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติหรืออ่ืน  ๆ 
และขจัดการผูกขาดทั้งโดยภาครัฐหรือโดยภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสามัคคีและความร่วมมือกัน
ระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 
  ๕. หลักความรับผิดชอบ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างต้องตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่
อย่างดียิ่ง โดยมุ่งให้บริการแก่ผู้มารับบริการ เพ่ืออำนวยความสะดวกต่าง ๆ มีความรับผิดชอบต่อความ
บกพร่องในหน้าที่การงานที่ตนรับผิดชอบอยู่ และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที 
  ๖. หลักความคุ้มค่า ผู้บริหารต้องตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจำกัด ดังนั้นในการบริหาร
จัดการจำเป็นจะต้องยึดหลักความประหยัดและความคุ้มค่า ซึ่งจำเป็นจะต้องตั้งจุดมุ่งหมายไปที่ผู้รับบริการ
หรือประชาชนด้วย 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะ
แนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ 
และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
  ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกิน โดยไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อ่ืน เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 
  ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไป
อย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ 
อย่างรอบคอบ 
   การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง
ด้านต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล 
  เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างรอบด้าน 
ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณา ให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความ
ระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
  เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วยมีความตระหนักในคุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติ ปัญญาในการ ดำเนินชีวิต 

ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลเมืองคง ได้กำหนดมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ดังนี้ 
  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการนี้จัดทำตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
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  1. เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการ ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
  2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลเมืองคง เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไป
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3. ทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  4. ทำให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้    
อำนาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเองต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา            
ต่อประชาชน และต่อสังคม ตามลำดับ 
  5. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน 
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก สำหรับขา้ราชการของเทศบาลตำบลเมืองคง 
  ข้าราชการของเทศบาลตำบลเมืองคงทุกคนมีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย       
เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยม ๑๐ ประการ ดังนี้ 
  ๑. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ๒. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  ๓. การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
  ๔. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๕. การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
  ๖. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ 
  ๗. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  ๘. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
  ๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
  ๑๐. การสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนา
ชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
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บทที่ 1 
ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน 
  “Conflict  of  Interest”  เป็นภาษาต่างประเทศซึ่งมีการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบ 
หลายปี ที่ผ่านมา  โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น      
ของผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมือง  หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงในองค์กรต่าง ๆ  ซึ่งส่งผลกระทบต่อการ     
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมทั้งได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวมทำให้บรรดา
นักวิชาการและผู้คนในสังคมไทยต่าง ได้ให้คำจำกัดความ หรือความหมายของคำว่า “Conflict  of  
Interest”  ไว้แตกต่างกันออกไป  ดังนี้ 
  สารานุกรมวิกิพีเดีย  (http://th.wikipedia.org)  อธิบายความหมายไว้ว่า  ผลประโยชน์          
ทับซ้อน  (Conflict  of  Interest)  คือ  ภาวะที่บุคคลซึ่ งอยู่ ในสถานะที่ต้องได้รับความเชื่อถือ  เช่น  
นักการเมือง  ผู้ให้นโยบาย  หรือผู้อำนวยการบริหารของบริษัท มีผลประโยชน์หรือความต้องการทั้งในทาง
อาชีพในบางครั้งรวมถึงเรื่องส่วนตัวที่ขัดแย้งกัน  ความต้องการที่ขัดแย้งกันนี้ทำให้เกิดความลำบากในการ      
ทำหน้าที่อย่างยุติธรรม  แม้ว่าจะไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่เหมาะสม  ผลประโยชน์ทับซ้อนอาจจะ 
ทำให้เกิดภาพที่ทำให้ความน่าเชื่อถือของบุคคลนั้นในการกระทำที่เป็นกลางลดลง 
  ดร.วิทยากร  เชียงกูล  ได้ให้ความหมายของคำว่า  ผลประโยชน์ทับซ้อน  หมายถึง  
ผลประโยชน์ที่ทับซ้อนกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมของผู้มีอำนาจหน้าที่ที่ต้อง
ตัดสินใจทำงานเพ่ือส่วนรวม  ไม่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  เจ้าหน้าที่ขององค์กรภาคธุรกิจ  เอกชน  และเจ้า 
หนา้ที่ภาคประชาสังคม  (Civil Society) 
  ผาสุก  พงศ์ไพจิตร  ได้อธิบายความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง การทับซ้อน
ของผลประโยชน์ของบุคคลที่มี  2  สถานะ  หรือมากกว่าในเวลาเดียวกัน  คือ ตำแหน่งสาธารณะและ
ตำแหน่งในบริษัทเอกชน  ซึ่งบุคคลดังกล่าวอาจมีความโน้มเอียงใช้อำนาจและตำแหน่งสาธารณะหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือแสวงหาประโยชน์ให้แก่กลุ่มพวกพ้องของตนเองทั้งทางตรงและทางอ้อมได้อย่าง
ง่ายดาย          เช่น  กรณีของนายกรัฐมนตรี  หรือรัฐมนตรีมีหุ้น หรือครอบครัวใกล้ชิดเป็นเจ้าของกิจการ  
ซึ่งได้รับ          สัมปทานหรืออยู่ในฐานะจะได้รับสัมปทานธุรกิจจากรัฐ  ขณะเดียวกันก็อยู่ในตำแหน่ง
สาธารณะที่เป็นผู้มี      อำนาจอนุมัติการให้สัมปทานธุรกิจดังกล่าวด้วย  ตัวอย่างที่พบ คือ การได้ชนะประมูล
โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่จากภาครัฐเพราะผู้ชนะประมูลมีพรรคพวกเป็นนักการเมือง  หรือบริษัทที่ชนะ
ประมูลมีนักการเมืองร่วมหุ้นอยู่เป็นหุ้นลม  การชนะประมูลดังกล่าวด้วยอิทธิพลทางการเมืองจะส่งผลให้ 
บริษัทผู้ชนะประมูลสามารถหากำไรเกินควรได้  การคอร์รัปชั่นในโครงการขนาดใหญ่ภาครัฐได้กลายเป็นแหล่ง
หารายได้ จากการคอร์รัปชั่น  ที่สำคัญของนักการเมืองและข้าราชการที่เกี่ยวข้อง    
  Dr.  Michael  McDonald  นั กวิช าการด้ านจริยธรรมแห่ งมห าวิทยาลั ย  British  
Columbia  และ ผู้อำนวยการ  Centre  for  Applied  Ethics  ได้ให้คำนิยามของคำว่า  Conflict  of  
Interest  หมายถึง  สถานการณ์ที่ บุคคล  เช่น  เจ้าหน้าที่รัฐ  ลูกจ้าง  หรือ  นักวิชาชีพ  มีผลประโยชน์
ส่วนตัวหรือส่วนบุคคลมากพอจนเห็นได้ว่ากระทบ ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา  (ภาวะวิสัยหรือเป็น
กลาง)  โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ  ๓  ประการ  คือ 



8 
 

  องค์ประกอบประการแรก   คือ  ผลประโยชน์ส่ วนตัว  (Private  interest)  หรือ
ผลประโยชน์ส่วนบุคคล (Personal  interest)  ซึ่งผลประโยชน์นี้อาจเป็นตัวเงินหรือทรัพย์สินอ่ืน ๆ รวมถึง
ผลประโยชน์    ในรูปแบบอ่ืน ๆ ที่ทำให้ผู้ได้รับพึงพอใจ  ส่วนนี้โดยตัวมันเองแล้วไม่เสียหายอะไรเพราะใคร ๆ  
ก็แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนกัน ทั้งนั้น  เช่น  การหางานใหม่ที่มีรายได้ที่ดีกว่าเก่า  แต่ปัญหาจะเกิดขึ้นก็
ต่อเมื่อผลประโยชน์นี้ไปแย้งกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
  องค์ประกอบที่สอง  คือ  การปฏิบัติหน้าที่โดยใช้สถานะและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเจ้า  
หน้าที่หรือเจ้าพนักงานของรัฐโดยขาดหลักจริยธรรมพ้ืนฐานในวิชาชีพตน  ทั้งนี้เพราะอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่เกิด
จากการมีตำแหน่ง หรือการเป็นเจ้าหนา้ที่หรือเจา้พนักงานตามกฎหมาย 
  องค์ประกอบสุดท้าย  คือ  เมื่อผลประโยชน์ที่ขัดแย้งนั้นไปแทรกแซงการตัดสินใจ หรือการ
ใช้วิจารณญาณ ในทางใดทางหนึ่งเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว 
  จึงเห็นได้ว่าจากนิยามศัพท์ของนักวิชาการข้างต้นสามารถสรุปความหมายของผลประโยชน์
ทับซ้อน (Conflict  of  Interest)  คือ  ผลประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่รัฐไปขัดแย้งกับผลประโยชน์
ส่วนรวมแล้วต้องเลือก เอาอย่างใดอย่างหนึ่ง  ซึ่งทำให้ตัดสินใจได้ยากในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความเป็น
ธรรมและปราศจากอคต ิ
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2. รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน แบ่งออกเป็น 7 รูปแบบ ได้แก่ 
  1. การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting benefits) คือการรับสินบน หรือรับของขวัญหรือ
ผลประโยชน์ในรูปแบบอ่ืน ๆ ที่ไม่เหมาะสมและมีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น หน่วยงานราชการ
รับเงินบริจาคสร้างสำนักงานจากนักธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน การใช้งบประมาณของ
รัฐเพ่ือจัดซื้อจัดจ้างแล้วเจ้าหน้าที่ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นตอบแทน 
  2. การทำธุรกิ จกับตั ว เอง (Self-dealing) หรือ เป็ นคู่ สัญ ญ า (Contracts) หมายถึ ง 
สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานที่ตนสังกัด เช่น การใช้ตำแหน่งหน้า     
ที่ที่ทำให้หน่วยงานทำสัญญาซื้อสินค้าจากบริษัทของตนเองหรือจ้างบริษัทของตนเองเป็นที่ปรึกษา หรือซื้อ
ที่ดินของตนเองในการจัดสร้างสำนักงาน   
  3. การทำงานหลังจากออกจากตำแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment) 
หมายถึง การที่บุคลากรออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปทำงานในบริษัทเอกชนที่ดำเนินธุรกิจประเภท
เดียวกับท่ีตนเองเคยมีอำนาจควบคุม กำกับ ดูแล 
  4. การทำงานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐตั้ง
บริษัทดำเนินธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์กรสาธารณะที่ตนสังกัด หรือการรับจ้างเป็นที่ปรึกษา
โครงการโดยอาศัยตำแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัด          
ในการพิจารณาจากหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่ 
  5. การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) หมายถึง สถานการณ์ที่ผู้ดำรงตำแหน่ง
สาธารณะ ใช้ประโยชน์จากการรู้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ของตนเอง เช่น ทราบว่าจะมีการตัดถนน           
ไปตรงไหนก็รีบไปซื้อที่ดินโดยใส่ชื่อภรรยา หรือทราบว่าจะมีการซื้อที่ดินเพ่ือทำโครงการของรัฐก็รีบไปซื้อที่ดิน
เพ่ือเกง็กำไรและขายให้กับรัฐ ในราคาที่สูงขึ้น  
  6. การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว (Using your employer’s 
property for private advantage) เช่น การนำเครื่องใช้สำนักงานต่าง ๆ กลับไปใช้ที่บ้าน การนำรถยนต์    
ในราชการไปใช้เพื่องานส่วนตัว  
  7. การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ในทางการเมือง (Pork-belling) 
เช่น การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการของกระทรวงไปลงในพ้ืนที่หรือบ้านเกิดของตนเอง หรือการใช้งบประมาณ
สาธารณะ เพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง   

  จากรูปแบบประเภทต่าง ๆ ของปัญหาความขัดแย้งกันในประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์
ส่วนรวม จะเห็นว่าโอกาสความเป็นไปได้ที่จะเกิดปัญหามีสูงมากเพราะปัญหาดังกล่าวมีขอบเขตครอบคลุม
พฤติกรรมที่เข้าข่ายความขัดแย้งอย่างกว้างขวาง ดังนั้นกลไกหรือเครื่องมือส่วนใหญ่ที่ใช้ในการจัดการกับ     
ปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม คือ การมีหลักคุณธรรมและจริยธรรม   
ในการทำงานของบุคคลสาธารณะรวมถึงการมีกฎหมายที่สามารถครอบคลุมถึงการกระทำผิดเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนทุกรูปแบบ 
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การนำโครงการสาธารณะลงในเขต
เลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ในทางการเมือง 

(Pork-belling) 

 

แผนภาพรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การรับประโยชน์ต่าง ๆ 
(Accepting benefits) 

การใช้สมบัติของหน่วยงานเพ่ือ
ประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว      
(Using your employer’s 

property for private advantage) 

การรับรู้ข้อมูลภายใน 
(Inside information) 

การทำงานพิเศษ (Outside 
employment or moonlighting) 

การทำงานหลังจากออกจากตำแหน่ง
สาธารณะหรือหลังเกษียณ        

(Post-employment) 

การทำธุรกิจกับตัวเอง(Self-dealing) 
หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) 

รับของขวัญ /เงินสนับสนุน/                    
เงินบริจาคจากลูกค้าของหน่วยงาน 

รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงในพื้นที่
ตนเอง หรือการใช้งบสาธารณะ     

เพ่ือหาเสียง 

นำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้      
ในงานส่วนตัว 

 
 

ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพ่ือ
ประโยชน์ของตนเอง 

ตั้งบริษัทดำเนินธุรกิจที่แข่งขันหรือ 
รับงานจากหน่วยงานต้นสังกัด 

ลาออกจากหน่วยงานเพ่ือไปทำงานใน
หน่วยงานที่ดำเนินธุรกิจประเภท

เดียวกัน 

มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับ
หน่วยงานต้นสังกัด 
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บทที่ 2 
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 
  (1) การกำหนดคุณสมบัติที่ พึงประสงค์หรือคุณสมบัติต้องห้ าม (Qualification and 
disqualification from office) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันเบื้องต้นมิให้มีโอกาสเกิดปัญหาความขัดแย้ง
ของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมในกรณีของข้าราชการการเมือง คุณสมบัติต้องห้ามที่นานา
ประเทศมักกำหนด ได้แก่ การห้าม ส.ส. หรือรัฐมนตรีต้องไม่ดำรงตำแหน่ง ข้าราชการประจำ และต้องไม่เป็นผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียในสัมปทานหรือสัญญาต่าง ๆ กับรัฐ เป็นต้น  

  (2) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน หนี้สิน และธุรกิจของครอบครัวให้สาธารณะทราบ 
(Disclosure of personal interests) เช่น การแจ้งถึงจำนวนหุ้นส่วนหรือธุรกิจส่วนตัวว่ามีอะไรบ้าง แบ่งได้
เป็น 2 ประเภทคือ ประเภทแรกคือ การแจ้งทรัพย์สินหรือความต้องการส่วนบุคคลเมื่อมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้น 
และประเภทที่สอง คือ การแจ้งทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ก่อนจะมาดำรงตำแหน่ง ถึงแม้วิธีการนี้จะไม่ใช่
เครื่องมือที่แก้ปัญหาความขัดแย้ง ของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้โดยตรง แต่อย่ างน้อย
การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวกจช่วยให้สาธารณชนสามารถวิเคราะห์หรือมองเห็นช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหา
ได้งา่ยขึ้น   

  (3) การกำหนดข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม (Code of conduct) เป็นการสร้างกรอบเพ่ือ
บอกถึงสิ่งที่ควรและไม่ควรยึดถือเป็นหลักในการทำงาน ถ้าไม่ปฏิบัติตามไม่ถือว่าผิดทางกฎหมายแต่สามารถ
บ่อนทำลายความเชื่อมั่นที่สังคมจะมีต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น และสามารถเป็นบ่อเกิดแห่งความเสื่อมศรัทธาที่
ประชาชนจะมีต่อระบบราชการ 

  (4) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำงานหลังพ้นตำแหน่งในหน้าที่ทางราชการ (Post-office 
employment restriction) เป็นข้อกำหนดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันมิให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งในหน่วยงานของ
รัฐนำข้อมูลลับ (Confidential information) ภายในหน่วยงานที่เขาทราบไปใช้ประโยชน์หลังจากการออก
จากตำแหน่งดังกล่าวแล้ว รวมถึงป้องกันการใช้สิทธิในการติดต่อหน่วยงานราชการในฐานะที่เคยดำรงตำแหน่ง
สำคัญในหน่วยงานราชการมาแล้ว   

  นอกจากแนวทางดังกล่าวขา้งต้นแล้วจำเป็นต้องมีกลไกสำหรับการบังคับใช้ (Enforcement) 
กฎระเบียบที่กำหนดขึ้น เช่น การตั้งคณะกรรมการในลักษณะองค์กรกำกับดูแลเพ่ือตรวจสอบให้ผู้อยู่ภายใต้
กฎระเบียบดังกล่าวปฏิบัติตามข้อกำหนดที่บัญญัติไว้ โดยคณะกรรมการดังกล่าวต้องมีความเป็นอิสระอย่าง
เพียงพอเพราะในกรณีที่มีการละเมิดกฎระเบียบที่เกิดขึ้นก็ต้องทำหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริงก่อนที่จะ
ดำเนินการตามมาตรการที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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  การสร้างการบริหารจัดการที่ดี  (Good Governance)  คือ  ประการแรก  การมุ่งเน้นความ
รับ ผิ ดช อบ ต่ อ ส าธารณ ะ (Accountability)  ป ระก ารที่ ส อ ง  มี ค ว าม โป ร่ ง ใส ในก ารดำเนิ น งาน  
(Transparency)  ซึ่งรวมถึงการที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้  ประการที่สาม การมีหลักการที่
แน่นอนคงเส้นคงวาและเป็นธรรมเพ่ือให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ  (predictability)  ซึ่งหมายความว่า
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ จะต้องใช้บังคับกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกันไม่ลำเอียง  ไม่เลือกปฏิบัติ  และไม่เปลี่ยนแปลง
บ่อย ๆ จนก่อให้เกิดความสับสน  และประการสุดท้าย  คือ  การมีส่วนร่วมของประชาชน  (Public  
Participation)  หมายความว่าผู้บริหารระดับสูงจะต้องเคารพในความคิดเห็นของสมาชิกในองค์กร  กล่าวคือ
ในการตัดสินใจด้านนโยบายนั้นจะต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นและให้สมาชิกขององค์กรมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ 
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  ควบคู่ไปกับการสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีก็  คือ  ประการแรก  การปรับปรุงกฎหมาย
ให้ทันสมัย ชัดเจน  ครอบคลุม  และสามารถตามกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  การเมือง  สังคม  
และวัฒนธรรมได้ทัน ประการที่สอง  การปฏิรูปองค์กรอิสระเพ่ือการตรวจสอบและปราบปรามผลประโยชน์
ทับซ้อนให้มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการที่เป็นอิสระ      
ไม่ถูกแทรกแซงจากการเมือง  และเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง  ประการที่สาม  กำหนด
หลักเกณฑ์ด้านจริยธรรมคุณธรรม  (Codes  of  ethics) รวมทั้งจรรยาบรรณทางวิชาชีพต่าง ๆ  เพ่ือเป็น
แนวทางอันชัดเจนในการชี้นำพฤติกรรมไปในทิศทางที่ถูกต้อง  กำหนดบทลงโทษผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพอันก่อให้เกิดการยกระดับมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของกลุ่มวิชาชีพให้สูงขึ้น  ประการ
สุดท้าย  ส่งเสริมภาคประชาสังคมให้เข้มแข็งเป็นองค์กรแบบเปิด  สมัครใจในการรับสมาชิก  มีความเป็นอิสระ
ในการดำเนินงานและมีจิตสำนึกที่เสียสละในการทำงานเพ่ือผลประโยชน์ของส่วนรวม  องค์กรภาคประชา
สังคมเหล่านี้จะมีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหวเพ่ือการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการดำเนินงานของภาค
สาธารณะให้ปลอดจากผลประโยชน์ทับซ้อนได้อย่างแท้จริง 
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2. มาตรการขับเคลื่อนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ประการแรก  การกำหนดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรม  (Codes  of  ethics)  เพ่ือให้เกิด
ความชัดเจนว่าอะไร คือสิ่งผิดและอะไรคือสิ่งถูกมิให้ประชาชนเกิดความสับสนเห็นผิดเป็นชอบหรือเห็นกงจักร
เป็นดอกบัว โดยจะต้องนิยามและกำหนดมาตรฐานการกระทำต่าง ๆ ให้ชัดเจน  ซึ่งวิธีการกำหนดหลักเกณฑ์
ทางจริยธรรมคุณธรรม ดังกล่าวนี้  สามารถกระทำได้โดยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพมีการรวมตัวกัน
จัดตั้งเป็นสมาคมและส่งเสริมให้ สมาคมวิชาชีพต่าง ๆ มีการบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  หรือ
กำหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกันมิให้เกิด ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในแต่ละวิชาชีพ  เพ่ือนิยามให้
หลักเกณฑ์ทางจริยธรรมมีความชัดเจน  สมาชิกของแต่ละกลุ่มวิชาชีพสามารถนำไปปฏิบัติได้  พร้อมกับมี
บทลงโทษสำหรับ   ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม 
  ความชัดเจนเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักเกณฑ์ทางจริยธรรม  หรือบรรทัดฐานสำหรับ      
กำกับ ความประพฤติของนักการเมือง  ข้าราชการ  และผู้เชี่ยวชำญด้านต่าง ๆ เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง   
เพราะหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมต่าง ๆ เหล่านี้   เป็นแนวทางชี้แนะว่าบุคคลที่มีตำแหน่งหน้าที่ทางด้าน
สาธารณะนั้นควร จะมีความประพฤติอย่างไรอะไรที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากเป็นปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อนเปิดโอกาสให้มีการอภิปราย  ถกเถียงและสร้างเป็นข้อตกลงร่วมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ทาง
จริยธรรมที่พึงปฏิบัติ 

  ประการที่สอง  การถ่ายทอด  ปลูกฝังหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมคุณธรรมสู่สมาชิกของ
สังคม  โดยผ่านสื่อมวลชนหรือการบรรจุในหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน  เพ่ือให้มีกระบวนการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน  การจัดอบรมให้แก่สมาชิกของสมาคมวิชาชีพเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ  การอภิปราย
ถกเถียง เพ่ือก่อให้เกิดความกระจ่างในประเด็นที่คลุมเครือน่าสงสัย  มาตรการดังกล่าวนี้ถือเป็นการถ่ายทอด
และปลูกฝัง สมาชิกของสังคมโดยผ่านช่องทางต่าง ๆ  อันจะทำให้สมาชิกของสังคมเกิดความตระหนักถึง
ความสำคัญของปัญหา ผลประโยชน์ทับซ้อน  รู้สึกผิดชอบชั่วดี  ตลอดจนสามารถยับยั้งตนเองและห้ามปราม
ผู้อ่ืนมิให้กระทำการอันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนได้  สมาชิกไม่สามารถอ้างได้อีกต่อไปว่าตนทำผิดเพราะไม่
ทราบ  ที่สำคัญไม่น้อยไปกว่ากันก็คือการกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ที่มีความผิดเกี่ยวกับวินัยอย่างชัดเจนนั้น
จะช่วยลดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนหรือ พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและไม่สามารถยอมรับได้ให้น้อยลง 

  ประการที่สาม  เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม  (Strengthening  the  
arena  of  civil society)  โดยการสนับสนุนให้ประชาชนมีสิทธิ  เสรีภาพ  มีจิตสำนึกต่อส่วนรวม  อันจะ
นำไปสู่การรวมตัวกันจัดตั้ง องค์กรแบบสมัครใจอย่างอิสระ  สำหรับดำเนินกิจกรรมเพ่ือส่วนรวม  รวมทั้ง
ส่งเสริมสื่อสารมวลชน ที่เป็นอิสระในการดำเนินงานทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ต่างมีบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถ มีจิตสำนึกที่เสียสละเพ่ือส่วนรวม  และมีการจัดตั้งเป็นองค์กรที่เข้มแข็งซึ่งภาคประชา
สังคมที่มีอำนาจต่อรองสูง ดังกล่าวนี้จะสามารถถ่วงดุลอำนาจและตรวจสอบการดำเนินงานของนักการเมือง
และเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อันจะสามารถยับยั้งปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนของ
นักการเมืองและข้าราชการระดับสูงให้น้อยลงได้ 
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  ประการที่สี่  การปรับปรุงกฎหมายรวมทั้งแก้ไขระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของหน่วยงาน  
เพ่ือให้บทบัญญัติ ทางกฎหมายให้มีนิยามและตีกรอบความผิดอันเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อนไว้อย่างชัดเจน  
มีความครอบคลุม การแก้ไขข้อกฎหมายและการบังคับใช้จะต้องมิให้เกิดความลักลั่น  ปิดช่องโหว่ของกฎหมาย  
ปรับปรุงแนวทาง  และกระบวนการวินิจฉัยคดีให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายให้มากที่สุดรวมทั้งบทลงโทษใน
กฎหมายต่าง ๆ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

  ประการที่ห้า  การปฏิรูปองค์กรอิสระที่ทำหน้าที่ป้องกันและปราบปรามผลประโยชน์ทับ
ซ้อน  เช่น คณะกรรมกำรป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ศาลรัฐธรรมนูญ  ศาล
ปกครอง และศาลยุติธรรม  โดยจะต้องปฏิรูปองค์กรเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน  มีบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรมในการทำงาน  มีงบประมาณ  วัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอมีกระบวนการ     
สรรหาและแต่งตั้งกรรมการที่เป็นอิสระไม่ถูกแทรกแซงทางการเมืองมีความเป็นกลาง  มีกฎกติกากำกับการ
ทำงานที่ชัดเจน  มีเป้าหมายในการทำงานที่ สามารถวัดและประเมินผลได้และมีระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 
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3. ตารางสรุปตัวอย่างโอกาสที่จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐกลุ่มต่าง ๆ 

กลุ่มอาชีพ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
1. 

นักการเมือง 
▪ การรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่งข้าราชการขึ้น

เป็นผู้บริหารระดับสูง 
▪ การใช้อำนาจหน้าที่เพ่ือให้บริษัทของตนหรือของพรรคพวกได้รับงาน/การจ้าง

เหมาจากรัฐ 
▪ การใช้ข้อมูลของทางราชการเพื่อแสวงหาประโยชน์ 
▪ การแต่งตั้งคนสนิท/พวกพ้องของตนเป็นกรรมการในหน่วยงานของรัฐ  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรอิสระที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแล (Regulators) 
สัญญาหรือสัมปทานของรัฐ 

▪ การใช้ตำแหน่งหน้าที่เลือกผลักดันโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง 
ญาติ/พวกพ้อง 
 

2.  
ข้าราชการประจำ

และเจา้หนา้ที่ของรัฐ 

▪ การนำข้อมูลลับ/ข้อมูลภายในมาใช้หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 
▪ หัวหน้าหน่วยงานซึ่งครอบครัวประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแต่งตั้งให้ญาติ/ 

คนสนิท/คนที่มีความสัมพันธ์ฉันญาติขึ้นเป็นผู้อำนวยการกองพัสดุ 
▪ การช่วยญาติมิตรหรือคนสนิทให้ได้งานในหน่วยงานที่ตนมีอำนาจ 
▪ การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่

ความรับผิดชอบ 
▪ การรับงานนอกหรือการทำธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของ

หน่วยงาน 
▪ การทำงานหลังเกษียณให้กับหน่วยงานที่มีผลประโยชน์ขัดกับหน่วยงานต้น

สังกัดเดิม 
▪ การนำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว และในหลายกรณีมีการเบิกคา่น้ำมัน 
▪ การนำบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพ่ือการส่วนตัว 

 
กลุ่มวิชาชีพท่ีเกี่ยวกับการตรวจสอบ ประเมินราคา และการจัดซื้อจัดจ้าง 
▪ การหาผลประโยชน์จากความไม่รู้ในระเบียบและข้อมูลของทางราชการของ

ประชาชนโดยเรียกรับ เงินและอ้างว่าจะสามารถช่วยให้สามารถเสีย
ค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ซื้อขายที่ดินในราคาที่ถูกกว่าได้ ผู้บริหาร
สถาบันการเงินหวังก้าวหน้าในอาชีพจึงได้ร่วมมือและให้ความช่วยเหลือแก่
นักการเมืองในการกู้เงินในวงเงินสูงในรูปแบบการประเมินราคาหลักทรัพย์   
ค้ำประกันให้สูงเกินกว่าความเป็นจริง 

▪ ผู้บริหารสถาบันการเงินใช้อำนาจหน้าที่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอขายที่ดินหรือ
บ้านพร้อมที่ดินในโครงการของตนให้แก่ลูกค้าของสถาบันการเงิน เพ่ือแลกกับ
ความสะดวกในการทำธุรกิจกบัสถาบันการเงิน 
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กลุ่มอาชีพ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
2.  

ข้าราชการประจำ
และเจา้หนา้ที่ของรัฐ 

▪ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีอากรได้เปิดสำนักงานบัญชีเพ่ือทำบัญชีและรับจด
ทะเบียนจัดตั้งบริษัท จำกัด ซึ่งในเวลาปฏิบัติงานก็จะเลือกให้บริการเฉพาะ
รายที่ตนเองได้รับประโยชน์จากผู้เสียภาษีเท่านั้น 

▪ การกำหนดมาตรฐาน (Specification) ในสินค้าที่จะจัดซื้อจัดจ้างให้บริษัท
ของตนหรือของพวกพ้องได้เปรียบหรือชนะในการประมูล 

▪ การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์
ในการประมูลหรือการจ้างเหมารวมถึงการปกปิดข้อมูล เช่น การปิด
ประกาศหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า หรือพ้นกำหนดการยื่นใบเสนอ
ราคา เป็นต้น 
 

กลุ่มวิชาชีพอิสระ 
▪ การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ 
▪ การใช้สิทธิในการเบิกจ่ายยาให้กับญาติแล้วนำยาไปใช้ที่คลินิกส่วนตัว 
▪ การรับประโยชน์จากระบบการล็อคบัตรคิวให้แก่เจ้าหน้าที่หรือญาติ

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน โดยผู้มีหน้าที่ดูแลบัตรคิวจะล็อคไว้มากกว่าที่
หน่วยงานกำหนดและไปเรียกรับประโยชน์จากบัตรคิวที่ล็อคไว้เกินเหล่านั้น
จากผู้รับบริการที่ต้องการลัดควิ 

 
กลุ่มวิชาชีพท่ีเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม 
▪ การเรียกรับผลประโยชน์จากการอนุญาตให้คืนของกลาง เป็นต้น 

 
กลุ่มวิชาชีพวิชาการ 
▪ คณะกรรมกำรตรวจรับผลงานทำหน้าที่เสมือนเป็นนายหน้าให้แก่บริษัทที่

ปรึกษา โดยรับรายงานผลการศึกษามาพิจารณาก่อนและแก้ไขในประเด็น
ที่คาดว่าอาจถูกคณะกรรมการคนอ่ืนท้วงติง รวมถึงการเข้าไปแทรกแซง
การพิจารณาของกรรมการคนอ่ืน 
 

3.  
ข้าราชการท้องถิ่น 

3.1 การเข้ามาดำเนินธุรกิจและเป็นคู่สัญญากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
▪ สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่นมาดำเนินธุรกิจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่ตนเป็นสมาชิก  
▪ ญาติ/ภรรยา (อาจไม่ได้จดทะเบียน) ของผู้บริหารท้องถิ่นเป็นคู่สัญญาหรือ

รับเหมางานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
▪ สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในฐานะผู้รับมอบ

อำนาจจากบริษัท ห้างร้าน ในการยื่นซองประกวดราคา  
▪ สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นบุคคลร่วมเจรจำไกล่เกลี่ยในฐานะตัวแทน

บริษัทห้างร้าน ในกรณีงานจ้างเหมามีปัญหา  
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กลุ่มอาชีพ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
3.  

ข้าราชการท้องถิ่น 
▪ ผู้บริหารสภา/ผู้บริหารท้องถิ่นหาประโยชน์ส่วนตัวจากการเก็งกำไรจาก

ราคาที่ดิน ทั้งในรูปของการใช้ข้อมูลภายในไปซื้อที่ดินไว้ก่อน หรืออาจเป็น
ในรูปแบบที่กำหนดที่ตั้งโครงการในพ้ืนที่ที่ตนเองมีที่ดินอยู่เพ่ือขายที่ดิน
ของตนเองในราคาที่สูง  

▪ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำสัญญาเช่ารถไปสัมมนาและดูงานกับบริษัท
ซึ่งเป็นของสมาชิกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเอง  

▪ นายกเทศมนตรีและเทศมนตรีขายสินคา้หรือบริการของบริษัทตนเองให้กับ
เทศบาล 

 
3.2 การใช้งบประมาณหลวงเพื่อประโยชน์ส่วนตนและเพื่อหาเสียง 
▪ การจัดสรรงบประมาณหรือโครงการเขา้ไปในพ้ืนที่ของตนเอง 
▪ การใช้งบประมาณราชการทำโครงการพร้อมเขียนป้ายและชื่อของผู้ขอ

งบประมาณ ประกาศให้ชาวบ้านทราบเพื่อเป็นการหาเสียง 
▪ การที่สมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมีบทบาทในการอนุมัติและตรวจสอบการใช้

งบประมาณของฝ่ายบริหารกลับไปมีส่วนในการใช้งบประมาณส่งผลต่อ
การทำหน้าที่ในการตรวจสอบและใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจอนุมัติ
เอนเอียงจากความถูกต้องและประโยชน์สาธารณะ  เนื่องจากต้องการงบที่
เหลือจากการแปรญัตติไปดำเนินการในเขตพ้ืนที่ของตน 
 

4.  
ประชาชน 

  การเสนอให้ค่าน้ำร้อนน้ำชาให้แก่เจ้าหนา้ที่เพ่ือแลกกับการลัดคิวรับบริการ 
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4.  ตัวอย่างพฤติกรรมผลประโยชน์ทับซ้อนที่พบเห็นบ่อย    

  1.  การนำทรัพย์สินของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว เช่น ใช้โทรศัพท์ของหน่วยงาน
ติดต่อธุระส่วนตัว นำรถราชการไปใช้ในธุระส่วนตัว เป็นต้น  
  2.  การใช้อำนาจหนา้ที่ช่วยญาติหรือบุคคลอื่นให้เขา้ทำงาน  
  3.  การใช้ข้อมูลของหน่วยงานเพ่ือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง เจ้าหน้าที่ของ
รัฐทราบมาตรฐาน (spec) วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการประมูลแล้วให้ข้อมูลกับบริษัทเอกชนเพ่ือให้ได้เปรียบใน
การประมูล  
  4.  การรับงานนอกแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของตน เจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัย
ตำแหน่งหน้าที่ทางราชการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการให้บริษัทเอกชน เจ้าหนา้ที่รัฐนำเวลาราชการไปทำงาน
ส่วนตัว  
  5.  การนำบุคคลากรของหน่วยงานมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน  
  6.  การรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใด ส่งผลให้มีก าร
ตัดสินใจที่เอ้ือประโยชน์แก่ผู้ให้สินบนหรือบุคคลอ่ืน  
  7.  การเข้าทำงานหลังออกจากงานเดิมโดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ หรืออิทธิพลจากที่เคย
ดำรงตำแหน่งมารับงาน หรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง เช่น เคยทำงานเป็นผู้บริหารหน่วยงาน
กำกับดูแลกิจการ โทรคมนาคม แล้วไปทำงานในบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์  
  8.  การลัดคิวให้กับผู้ใช้บริการที่คุ้นเคย    
  9.  การส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตน  
  10.  การให้ของขวัญหรือของกำนัลเพ่ือหวังความก้าวหน้า หรือหวังผลประโยชน์ที่มิชอบ 
  11.  การซื้อขายตำแหน่ง  การจ่ายผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอ่ืน
เพ่ือให้ได้มาซ่ึงการเลื่อนระดับ ตำแหน่ง หรือความดีความชอบพิเศษ  
  12.  การเพิกเฉยต่อการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม  
  13.  การเรียกร้องผลตอบแทนจากการใช้อิทธิพลในตำแหน่งหน้าที่เพ่ือส่งผลที่เป็นคุณแก่
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยไม่เป็นธรรม  
  14.  การที่มีหน้าที่ดูแลหรือจัดการกิจการหรือโครงการใด แล้วเข้ามีส่วนได้เสียเพ่ือ
ประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่น  
  15.  การใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง  เช่น 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้อำนาจหน้ำที่ทำให้บริษัทของตนหรือครอบครัวได้งานรับเหมาของรัฐ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ
จัดจ้างทำสัญญาซื้ออุปกรณ์ สำนักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง    
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5.  แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

การให้  –  การรับของขวัญและผลประโยชน์ 

  เนื่องจากความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ภาครัฐว่าจะต้องตัดสินใจและกระทำหน้าที่โดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลักปราศจากผลประโยชน์ส่วน
บุคคล หากข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ที่ทำให้มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจ  และการกระทำหน้าที่ถือว่าเป็นการประพฤติมิชอบ จึงเป็นการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ด้วยเช่นกัน 

❖ อะไรคือของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่ใช้ในความหมายนี้ 
 -  ของขวัญและประโยชน์ อ่ืนใด หมายถึง สิ่งใด ๆ หรือบริการใด ๆ (เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ          
บริการหรืออ่ืน ๆ ที่มีมูลค่า) ที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้และหรือได้รับที่นอกเหนือจากเงินเดือน     
รายได้ และผลประโยชน์จาก การจ้างงานในราชการปกติ  
 -   ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดสามารถตีคา่ตีราคาเป็นเงิน หรืออาจไม่สามารถตีคา่ตีราคาได้  
 -   ของขวัญที่สามารถคิดราคาได้  (Tangible  gifts)  หมายรวมถึง  สินค้าบริโภค  ความบันเทิง    
การต้อนรับ ให้ที่พัก การเดินทาง อุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ตัวอย่างสินค้า บัตรของขวัญ เครื่องใช้ส่วนตัว บัตร
กำนัล บัตรลดราคาสินคา้หรือบริการ และเงิน เป็นต้น  
 -  ของขวัญและประโยชน์อ่ืนใดที่คิดเป็นราคาไม่ได้ (Intangible  gifts  and  benefits)  หมายถึง  
สิ่งใด ๆ หรือบริการ ใด ๆ ที่ไม่สามารถคิดเป็นราคาที่จะซื้อขายได้  อาทิ  การให้บริการส่วนตัวการปฏิบัติด้วย
ความชอบส่วนตน  การเข้าถึงประโยชน์  หรือการสัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่า
คนอ่ืน ๆ 
 
❖ แนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการให้หรือรับของขวัญ 
 ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  พ.ศ.  
2543  และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544     
ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญและผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ ซึ่งสามารถสรุป
แนวทางสำคัญได้ ดังนี้ 
 1.  เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องไม่รับหรือถามนำถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดนอกเหนือจาก
ทรัพย์สินอันควรได้ตามกฎหมาย  เว้นแต่การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาดังต่อไปนี้ 
  1.1  การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจำนวนที่เหมาะสม
  ตามฐานะแห่งตน 
  1.2  การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติที่มีมูลค่าในการรับจาก 
  แต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน  3,000  บาท    
  1.3  การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่เป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 
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 2.  หลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดตามข้อ 1. ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น
เจ้าหนา้ที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึง  2  ปีด้วย 
 3.  ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา
นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันโดยการให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมนั้น  
เจ้าหนา้ที่ของรัฐจะให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีมีมูลค่าเกิน  3,000  บาท มิได้   
 4.  ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  เว้นแต่เป็นการรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใดท่ีให้ตามปกติ ประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน  3,000  บาท   
 5.  ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญ 
เพ่ือเป็นการป้องกันการฝ่าฝืนกฎระเบียบ อีกทั้งเพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัดให้แก่
เจ้าหนา้ที่ของรัฐ 
 
รายละเอียดต่อจากนี้เป็นข้อเสนอแนะในการพิจารณาเกี่ยวกับการให้-รับของขวัญและหรือผลประโยชน์อ่ืนใด 
ในทางปฏิบัติ 
 
❖ เราจะจัดการอย่างไร 
 การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ มี  ๓  คำถาม ที่ใช้ในการตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับ
ของขวัญและหรือผลประโยชน์  คือ  
 1)  เราควรรับหรือไม่  
 2)  เราควรรายงานการรับหรือไม่  
 3)  เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่ 
1.  เราควรรับหรือไม่ 
 ตามหลักการทางจริยธรรมแม้ว่าเราจะไม่ควรรับ  แต่มีหลายโอกาสที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้หรือเป็น
การรับในโอกาส ที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกัน        
ในสังคม  อย่างไรกต็ามมีหลายโอกาสที่ไม่เป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะรับ 
 1)  ถ้าเป็นการให้เงินท่านจะต้องปฏิเสธไม่ว่าจะเป็นโอกาสใด ๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใด ๆ ที่สามารถ
เปลี่ยนกลับมาเป็นเงิน  เช่น  ล็อตเตอรี่  หุ้น  พันธบัตร  เป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมและอาจเขา้ข่ายการ
รับสินบน 

• การถูกเสนอสิ่งใด ๆ นอกเหนือจากเงินนั้น  สิ่งท่ีควรนำมาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจ  คือ 
-  ทำไมเขาจึงเสนอให้ เช่น ให้แทนคำขอบคุณ การเสนอให้มีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติตน หรือไม ่
-  ความประทับใจของท่านต่อของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่จะส่งผลต่อการทำงานในอนาคต 

• ถ้าท่านทำงานอยู่ในกลุ่มเสี่ยง อ่อนไหวหรืออยู่ในข่ายที่ต้องได้รับความไว้วางใจเป็นพิเศษ เช่น 
งานตรวจสอบภายในและงานตรวจคุณภาพต่าง ๆ  การจัดซื้อจัดจ้าง  การออกใบอนุญาตหรือการ 
อนุมัติ/อนุญาตตา่ง ๆ  ทา่นจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้มากกว่าบุคคลกลุ่มอ่ืน 
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 2)  การรับก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมหรือไม่  หากการรับก่อให้เกิด
ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะแล้วผลประโยชน์ส่วนตนที่ได้รับกลายเป็น     
มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสาธารณชนว่าเป็นการประพฤติโดยมิชอบ 
 การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม  เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการประพฤติมิชอบและการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น  ในแต่ละส่วนราชการควรกำหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชน์ของตนเอง  โดยส่วน 
ราชการที่อยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้าที่ที่เสี่ยงต่อการประพฤติมิชอบควรกำหนดนโยบายด้านนี้  อย่างเคร่งครัดมากกว่า 
หน่วยงานอ่ืน ๆ    
 หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยู่บนพ้ืนฐานที่ว่า  “การกระทำและการตัดสินใจใด ๆ จะต้องกระทำ 
ด้วยความเป็นกลางปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการ  และปกป้องผลประโยชน์ของสังคมไทย
โดยรวม” 
 ดังนั้น  องค์กรหรือบุคคลใด ๆ ไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มาแสวงหาผลประโยชน์ให้กับองค์กร
ของตน หรือตนเองเหนือองค์กรหรือบุคคลอ่ืน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐมีพันธะผูกพัน
ที่จะต้อง ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมโดยกระทำและแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปร่งใส  ควมมพร้อม
รับผิดชอบ  และแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้องเที่ยงธรรมตลอดเวลาที่มีอาชีพรับข้าราชการ  ไม่ว่าของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์นั้น จะมีค่าเพียงเล็กน้อยก็ไม่ควรรับ  เพราะก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพันหรือพันธะกับผู้ให้  และอาจ
ก่อให้เกิดความเสื่อมศรัทธาต่อประชาชน 
2.  เราต้องรายงานหรือไม่ 
 การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ตัดสินจากหลักการต่อไปนี้ 
 1)  ธรรมชำติของผู้ให้  :  พิจารณาตามกฎหมาย  กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  เช่น  ประกาศคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  รวมทั้งนโยบายของหน่วยงาน  เช่น  การห้ามรับของขวัญหรือ
ประโยชน์จากคู่สัญญา/ องค์กรหรือบุคคลที่กำลังจะมาทำการค้ำ  การสัญญาว่าจะให้-รับกับองค์กรหรือบุคคลที่
จะขอทำใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบด้านตา่ง ๆ    
 2)  บทบาทหน้าที่ของท่านในองค์กร  :  ถ้าข้าราชการนั้น ๆ ทำงานในขอบข่ายที่อ่อนไหวและต้องการ 
ความเชื่อถือไว้วางใจเป็นพิเศษ  และหรือกลุ่มที่เกี่ยวกับการได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ทั้งจากระดับองค์กร  
และระดับบุคคล  อาทิ  งานตรวจสอบ  งานจัดซื้อจัดจ้าง  การให้ใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต  ฯลฯ  ควรให้แน่ใจ
ที่สุดว่าตัว ท่านและองค์กรมีความเที่ยงธรรมและจะไม่ถูกตั้งข้อสงสัย  แม้ว่าหน่วยงานของท่านมิได้กำหนด  
นโยบายเกี่ยวกับการห้ามรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ และมิได้กำหนดให้รายงานการรับของขวัญและ
ผลประโยชน์  ท่านควรดำรงความถูกต้องด้วยการรายงานหรือปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้น ๆ 
 หลักการการกำหนดว่าของขวัญและผลประโยชน์อ่ืนใดควรต้องรายงานหรือไม่ควรจะต้องให้องค์กรเก็บ
รักษาไว้หรือไม่ หรือควรตกเป็นของข้าราชการ ให้เทียบกับคา่ตามราคาตลาดโดยต้องมีคา่น้อยกว่า  3,000  บาท  
ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่องหลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  พ.ศ.  2543    
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3.  เราจะเก็บรักษาไว้เองได้หรือไม่ 
 1)  ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เอง  หากมีค่าไม่เกิน  3,000  บาท  
 2)  หากมีราคาทางการตลาดเกิน  3,000  บาท  ส่วนราชการต้องพิจารณาตัดสินว่าจะต้องให้เป็น
ทรัพย์สินของส่วนราชการหรือไม่ 
 
❖ การฝ่าฝืนกฎนี้มีโทษอย่างไร 
 การฝ่าฝืนนโยบายว่าด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นและพร้อมฝ่าฝืนการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงไล่ออกขึ้นกับความร้ายแรงของการฝ่าฝืน
นอกจากนั้น หากการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้น ๆ เขา้ข่ายการรับสินบน ฉ้อฉลทุจริตและสามารถพิสูจน์
ได้ว่าข้าราชการและหรือ เจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้น ๆ รับของขวัญหรือผลประโยชน์ซึ่งมีผลต่อความเป็นธรรม
ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบ หากถูกตัดสินว่าผิดจริง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วนร่วมในการ
รับโทษทางอาญาด้วย 
 
❖ การรับของขวัญและผลประโยชน์ : กุญแจแห่งความเสี่ยง 
 การรับของขวัญและผลประโยชน์ใด ๆ เป็นสาเหตุให้สาธารณชนรับรู้ว่ามีการปฏิบัติอย่างมีอคติมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อให้เกิดการทำลายความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนต่อ
ภาครัฐและต่อขา้ราชการ กุญแจแห่งความเสี่ยง 2 ประการที่สำคัญ คือ 
 1. ความพยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ์ โดยตีค่าราคาของขวัญและหรือผลประโยชน์น้อยกว่าความ
เป็นจริง การตีค่าราคาต่ำกว่าความเป็นจริงนั้นบุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู้อ่ืนให้คิดว่าของขวัญและหรือ 
ผลประโยชน์นั้น ๆ มีค่าต่ำกว่าที่เป็นจริงเพ่ือหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระทำดังกล่าวนับว่าเป็นการคดโกง
และหลอกลวงซึ่งเข้าข่ายฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม 
 2. การเพิกเฉยมองขา้มความผิดและละเลยต่อผลที่เกิดข้ึน 
 - การรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ อาจทำให้ติดเป็นนิสัยอย่างรวดเร็วและก่อให้เกิดความ
คาดหวังเสมอว่าจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทำให้เกิดความรู้สึก 
ชอบหรืออยากปฏิบัติต่อผู้รับบริการ หรือผู้รับงาน-รับจ้าง-รับเหมา ฯลฯ ที่ เป็นผู้ให้ของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์โดยอิทธิพลของความชอบหรือประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับทำให้มีการปฏิบัติตอบแทนเกินกว่า
มาตรฐานที่กำหนด ในสถานการณ์เช่นนี้ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา และหรือผู้รับจัดซื้ออาจรับรู้ผิดพลาดและเข้าใจว่า
การรับจ้างต่าง ๆ ไม่ต้องทำในระดับมาตรฐานหรือลดคุณค่าการบริการ นอกจากนั้นหากเกิดการปฏิบัติเป็น
วัฒนธรรมการทำงานขององค์กร ข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับ
รางวัล” จากการปฏิบัติหน้าที่และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยความรับผิดชอบซึ่งจัดได้ว่าเป็นการรับสินบน 
 - การแสวงหาเหตุผลเพ่ือบิดเบือนความจริงมีแนวโน้มที่เป็นไปได้มากที่เราจะรับของขวัญและ
ผลประโยชน์ โดยเฉพาะสิ่งที่ถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยว่าการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ ถือได้ว่า
เป็นความผิด แต่ผู้รับมักจะหาเหตุผลเข้าข้างตนเองดังนี ้
 “ฉันรู้ว่าไม่ควรรับของดังกล่าว แต่ด้วยมารยาทจึงไม่กล้าจะปฏิเสธน้ำใจหรือหากไม่รับจะเป็นการ
ทำลายสัมพันธภาพ ระหว่างผู้ให้กับองค์กรหรือกับตนเอง” 
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 “คนอ่ืน ๆ ก็ทำเช่นนี้ทำไมฉันจะทำบ้างไม่ได้” 
 “ดูซิฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการทำงาน ดังนั้นมันเป็นการยุติธรรมที่เราจะได้รางวัลผลประโยชน์
พิเศษบ้าง” 
 “เพราะฉันเป็นคนพิเศษจริง ๆ ดังนั้นผู้บังคับบัญชาจึงชมฉันและเป็นเรื่องธรรมดาที่ฉันมักเป็นคนแรก
เสมอ ที่ได้รับโอกาสให้ไปฝึกอบรม/สัมมนา” 
 “มันเป็นแค่ตัวอย่างฟรีให้ทดลองใช้และฉันก็ไม่คิดว่าหน่วยงานของฉันจะสั่งสินค้าชนิดนี้แม้ว่าฉันจะ
ให้คำแนะนำก็ตาม” 
 “ฉันไม่เหน็มีกฎระเบียบใด ๆ เกี่ยวกับการให้ของขวัญ ดังนั้นฉันก็ไม่ได้ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ใด ๆ”  
 ท่านต้องระลึกอยู่เสมอว่าเหตุผลที่ท่านใช้กล่าวอ้างเช่นนี้ไม่สามารถปกป้องท่านจากการถูกดำเนินการ 
ทางวินัย หากการกระทำของท่านเป็นการกระทำที่มิชอบ 

 
 โมเดลสำหรับการตัดสินใจ 

ประเดน็การตัดสินใจ 
เจตนารมณ ์ : อะไรเป็นเจตนาของการให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์  
กฎ ระเบียบ  : มีกฎ ระเบียบหรือนโยบายอะไรที่เกี่ยวกับการให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์  
ควำมเปิดเผย  : มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเพียงใด  
คุณคา่   : ของขวัญและหรือผลประโยชน์มีค่าราคาเทา่ใด  
หลักจริยธรรม  : มีหลักจริยธรรมที่เกี่ยวกับการรับของขวัญหรือไม่และมีอะไรบ้าง  
อัตลักษณ์ : ผู้ให้มีอัตลักษณ์เพ่ืออะไร  
เวลาและโอกาส  : เวลาและโอกาสในการให้คืออะไร 
 
 
 
 

 สถานการณ์ตัวอย่าง 

 หน่วยงานภาครัฐหนึ่งส่งนักทรัพยากรบุคคลที่ทำหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง (HR procurement) ให้เข้าร่วม
สัมมนา ด้านทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้รับรางวัลมูลค่า 7,000 บาท จากการเป็นผู้เข้าร่วมสัมมนา ที่มี
บุคลิกเป็น Personnel planner ซึ่งบริจาคโดยโรงงานผลิตสินค้าที่เป็นคู่ค้ากับหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ได้เก็บของ
รางวัลนั้นไว้โดยไม่ได้รายงานหน่วยงานเนื่องจากคิดวา่เป็นรางวัลที่ตนชนะจากการเขา้ร่วมกิจกรรมการสัมมนา 

 ผู้บังคับบัญชาตระหนักถึงความหมายที่อาจแอบแฝงมาจากการให้และตัดสินใจว่าจะต้องมีการรายงาน
ของรางวัลนั้นและลงทะเบียนเป็นของหน่วยงาน โดยให้เหตุผลว่าการปรากฏตัวของเขาในการเขา้ร่วมสัมมนาเป็น
เพราะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน ดังนั้นเป็นความชอบธรรมของหน่วยงานท่ีจะตัดสินว่าจะจัดการอย่างไร
กับรางวัลช้ินนี้เนื่องจากราคาของรางวัลและบทบาทในหน้าที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ในที่สุด
เจ้าหนา้ที่จึงถูกขอร้องให้สละรางวัลแก่หน่วยงานเพื่อใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม 
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❖ บทสรุป 
 ความเชื่อถือไว้วางใจและจริยธรรมเป็นรากฐานของการบริหารภาครัฐที่ดีเมื่อท่านเป็นข้าราชการและ
หรือเจ้าหนา้ที่ภาครัฐไม่ว่าจะสังกัดหน่วยงานใดท่านถูกคาดหวังให้ปฏิบัติหน้าที่และตัดสินใจโดยปราศจากอคติ
ท่านถูกคาดหวังไม่ให้แสวงหารางวัลหรือผลประโยชน์ในรูปแบบใด ๆ นอกเหนือจากเงินเดือนและผลประโยชน์
ที่รัฐจัดให้แม้ว่านโยบายของหน่วยงานหลายแห่งจะอนุญาตให้รับของขวัญได้ซึ่งถือว่าเป็นของที่ระลึกในโอกาส
ที่เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ การฝ่าฝืนขอบเขตด้วยการรับของขวัญหรือ
ผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมจะนำไปสู่ความเสี่ยงต่อการทุจริตและทำลายชื่อเสียงของท่านรวมทั้งองค์กรของ
ท่านเอง 
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บทที่ 3 
แนวทางการปฏิบัติหน้าทีเ่พ่ือป้องกันมิให้เกิดการฝ่าฝืน บทบัญญัติพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วย การป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๐ 
 

 องค์ประกอบของกฎหมาย 
ห้ามดำเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม ตาม
มาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งได้บัญญัติห้ามมิให้เจ้าหนา้ที่ของรัฐผู้ใดดำเนินกิจการ ดังต่อไปนี้ 
 

 (๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติ 
หนา้ที่ในฐานะเป็นเจ้าหนา้ที่ของรัฐซึ่งมีอำนาจกำกับดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดำเนินคดี 
 (๒) เป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่ง
เจ้าหนา้ที่ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะท่ีเป็นเจ้าหนา้ที่ของรัฐมีอำนาจ กำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ  
 (๓) การรับสัมปทาน หรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ ราชการ
ส่วนท้องถิ่น อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทำงตรงหรือทางอ้อมหรือ เป็นหุ้นส่วน หรือ
เป็นผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเขา้เป็นคู่สัญญาใน ลักษณะดังกล่าว  
 (๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชน
ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นสังกัดอยู่ หรือได้
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นผู้ได้รับมอบหมาย ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของ เอกชนนั้นอาจจะมี
การขัดแย้งต่อประโยชน์ทางราชการหรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้น 
 
 การกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องห้ามตามกฎหมาย 

 (๑) เป็นคู่สัญญา หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหารส่วน 
ท้องถิ่น ได้เข้ามาทำสัญญากับหน่วยงานรัฐ มีฐานะเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ อันเป็นสัญญาที่จะต้อง
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
 (๒) การมีส่วนได้เสียในสัญญา หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น จะต้องมีเจตนาประสงค์จะให้ตนได้รับประโยชน์หรือเลือกประโยชน์ให้กับบุคคลอ่ืน     
โดยการใช้อำนาจหน้าที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสัญญานั้นหรือการเข้ำไปดำเนินกิจการใด ๆ เพ่ือเป็นการป้องกันใน
กรณีท่ีตนอาจจะต้องเสียประโยชน์หรือได้รับความเสียหาย  
 (๓) การเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในตำแหน่งที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กำหนดได้ร่วมกันลงทุนในห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือห้าง
หุ้นส่วนจำกัด เป็นต้น และได้เข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ โดยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐเจตนาที่จะเอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือบุคคลอ่ืน  
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 (๔) การถือหุ้นในบริษัท หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหาร
ส่วนท้องถิ่นได้เข้าไปลงทุนโดยมีหุ้นในบริษัท ตามทะเบียนผู้ถือหุ้นและบริษัทที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหุ้นอยู่นั้นได้
เขา้มาเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหนา้ที่ของรัฐใน ตำแหน่งมีอำนาจ กำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ  
 (๕) รับสัมปทาน หรือคงไว้ซึ่งสัมปทาน หรือเข้าไปเป็นคู่สัญญาอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดเป็น 
หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น หรือในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ที่รับสัมปทาน 
 
 สัญญาสัมปทาน หมายถึง สัญญาที่เอกชนได้รับอนุญาตจากรัฐให้ดำเนินกิจการต่าง ๆ แทน ดังต่อไปนี้ 

• สัญญาที่รัฐอนุญาตให้เอกชนจัดทำบริการสาธารณะ  
 • สัญญาที่รัฐให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  
 • สัญญาที่รัฐให้เอกชนแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 การรับสัมปทานจากรัฐ หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในตำแหน่งเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ และทำ
สัญญารับสัมปทานในสถานะเอกชน อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ไม่ว่าโดยทำงตรงหรือทางอ้อม 
 
 (๖) เป็นกรรมการ ที่ปรึกษาในธุรกิจเอกชน หมายถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐในตำแหน่งเข้าไปมีส่วนได้เสีย 
ในฐานะเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาในธุรกิจเอกชน  
 (๗) ตัวแทนในธุรกิจของเอกชน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ได้ทำการเป็นตัวแทน กับตัวการที่เป็นเอกชนในธุรกิจเอกชนอันเป็นหน้าที่ของตัวแทนใน
ธุรกิจเอกชน  
 (๘) ในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจเอกชน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในตำแหน่ง 
นายกรัฐมนตรี ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นได้เข้าไปเป็นพนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจเอกชน 
 
 ข้อห้ามสำหรับคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามดำเนินกิจการ ที่เป็นการ

ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้บัญญัติห้ามมิให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินกิจการใด ๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม 
บทบัญญัติดังกล่าวยังบังคับไปถึงคู่สมรสของเจ้าหนา้ที่ของรัฐ (ภริยาหรือสามี) ด้วย โดยมีข้อห้าม ดังต่อไปน ี้ 

 (1) ห้ามคู่สมรส (ภริยา หรือสามี) ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นคู่สัญญา หมายถึง การห้ามคู่สมรส ของ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐในตำแหน่งเข้ามาเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่        
ในฐานะเจา้หนา้ที่ผู้มีอำนาจ กำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ  

 (2) ห้ามคู่สมรสของเจ้าหน้าที่มีส่วนได้เสียในสัญญา หมายถึง การที่คู่สมรสของเจ้าหน้าที่ใน ตำแหน่ง
ได้อาศัยอำนาจหน้ำที่โดยมีเจตนาหรือความประสงค์ที่จะให้ตนได้รับประโยชน์ หรือเอ้ือประโยชน์ต่อบุคคล   
อ่ืน ๆ โดยการใช้อำนาจหนา้ที่ของคู่สมรสไปดำเนินกิจการใด ๆ ในสัญญา 
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 (3) ห้ามคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หมายถึง การที่คู่สมรส
ของเจ้าหน้าที่รัฐได้ลงทุนในห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนสำมัญจดทะเบียน ห้าง หุ้นส่วนจำกัดและได้เข้ามา
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ  

 (4) ห้ามคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหาร
ส่วนท้องถิ่นถือหุ้นในบริษัท หมายถึง การที่คู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปลงทุน โดยการมีหุ้นในบริษัทตาม
ทะเบียนผู้ถือหุ้นและบริษัทที่มีเจ้าหนา้ที่ของรัฐมีหุ้นอยู่นั้นได้เข้ามา เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ 

 (5) ห้ามคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้าหน้าที่ของรัฐรับสัมปทาน หรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทาน หรือ    
เขา้เป็นคู่สัญญาอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นหุ้นส่วนที่ถือ หุ้นในห้างหุ้นส่วน 
หรือบริษัทท่ีได้รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว  

 (6) ห้ามคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้าหน้าที่รัฐในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหารส่วน
ท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะต่าง ๆ เป็นกรรมการ เป็นที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจ้างในธุรกิจ
เอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด
อยู่ หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพผลของธุรกิจเอกชนนั้นอาจขัดแย้งกับ
ประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ของทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหนา้ที่ของรัฐผู้นั้น 

 
 แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่าฝืนบทบัญญัติ มาตรา ๑๐๐ 

 ๑. การเตรียมตัวก่อนเข้ำสู่ตำแหน่งก่อนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลนั้นจะต้องตรวจสอบตนเอง       
คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ว่าได้มีการดำเนินกิจการใด ๆ บ้างในขณะที่ตนเองได้อยู่ในสถานะของ
เอกชนที่ได้ทำธุรกิจหรือทำการคา้ไว้กับรัฐ โดยจะต้องตรวจสอบการเป็นคู่สัญญากับรัฐ การรับสัมปทานจากรัฐ 
หรือการเป็นกรรมการผู้จัดการ การถือหุ้น หรือการเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนต่าง ๆ ว่ามีหรือไม่ และ
จะต้องสำรวจกิจการต่าง ๆ ของคู่สมรส รวมไปถึงศึกษากฎหมายที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ทราบก่อนเข้าสู่ตำแหน่งว่า
จะต้องดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจการธุรกิจนั้นอย่างไร มิให้ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย 

 ๒. การปฏิบัติหน้ าที่หรือการดำรงตำแหน่ งในระหว่างที่ เป็น เจ้าหน้าที่ ของรัฐ ในตำแหน่ ง 
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ดำรงตำแหน่งตามข้างต้นจะต้องไม่ ดำเนินกิจการใด ๆ
ที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๐๐ แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการทำความเข้าใจกับคู่สมรส
ในหลักการของกฎหมายได้แล้ว หรือเกิดการเข้าใจที่ไม่ถูกต้องอาจจะเป็นการดำเนินการที่เป็นการต้องห้าม
ตามกฎหมาย กล่าวคือ แม้ตนเองจะมิได้กระทำการที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดแต่ละเลย ไม่ใส่ใจกับการ 
ดำเนินการของคู่สมรส ทำให้คู่สมรสดำเนินกิจการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายห้ามไว้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นจะต้อง
ได้รับโทษทางอาญาที่เกิดจากการกระทำของคู่สมรส โดยจะต้องถูกระวางโทษ จำคุก ปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ
แล้วแต่กรณี 
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 ๓. การดำเนินกิจการในภายหลังพ้นจากตำแหน่ง (พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐยังไม่ถึงสองปี) 
มาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้บัญญัติห้าม
เจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้ดำเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม 
โดยห้ามดำเนินกำรนั้นต่อไปอีกเป็นเวลาสองปีนับแต่ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นได้พ้นจากตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ของ
รัฐในตำแหน่งนั้น ๆ แล้ว การห้ามในส่วนนี้ได้ห้ามการดำเนินกิจการของคู่สมรสของเจ้าหนา้ที่รัฐไว้ด้วย 
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บทที่ 4 
กฎหมายสำคัญที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และ บทลงโทษ 

 
กฎหมายที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและบทลงโทษ 

ลำดับ กฎหมาย ผู้ถูกบังคับใช้ บทลงโทษ 
1 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ

ป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) 
 
     มาตรา ๑๒๓/๒  ผู้ ใด เป็ น เจ้ าหน้ าที่ ของรัฐ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ของ
องค์การระหว่างประเทศ เรียก รับ หรือ ยอมจะรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดสำหรับตนเองหรือผู้อ่ืน
โดยมิ ชอบ เพ่ือกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใด
ในตำแหน่งไม่ว่าการนั้น จะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่
ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้ำปีถึงยี่สิบปี หรือจำคุก
ตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท 
หรือ ประหารชีวิต 
 
     มาตรา ๑๒๓/๓  ผู้ ใด เป็ น เจ้ าหน้ าที่ ของรัฐ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ต่างประเทศหรือเจ้าหน้าที่ของ
องค์การระหว่างประเทศกระทำการ หรือไม่กระทำ
การอย่าง ใดในตำแหน่ง โดยเห็นแก่ทรัพย์สินหรือ 
ประโยชน์อ่ืนใดซึ่งตนได้เรียก รับ หรือยอมจะรับไว้
ก่อนที่ตนได้รับ แต่งตั้งในตำแหน่งนั้น ต้องระวางโทษ
จำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปีหรือ จำคุกตลอดชีวิตและ
ปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท 
 
     มาตรา ๑๒๓/๔ ผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับ
ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อ่ืนใดสำหรับตนเองหรือผู้อ่ืน
เป็นการตอบแทนในการที่ จะจูงใจหรือได้จู งใจ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือ 
เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ โดยวิธีอัน
ทุจริตหรือผิดกฎหมาย หรือโดยอิทธิพลของตน ให้
กระทำการหรือไม่กระทำการในหน้าที่อัน เป็นคุณ
หรือเป็นโทษแก่บุคคลใด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน
หา้ปีหรือ ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำท้ังปรับ 

 
 
 

 
เจ้าหนา้ที่ของรัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหนา้ที่ของรัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคคลทั่วไป 

 
 
 
 
ระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้า
ปี  ถึง ยี่สิบปีหรือจำคุก
ตลอดชีวิต และ ปรับตั้ง
แต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสน 
บาทหรือประหารชีวิต 
 
 
 
 
 
ระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้า
ปีถึง ยี่สิบปี  หรือจำคุก
ตลอดชีวิตและ ปรับตั้ง
แต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสน 
บาท 
 
 
 
 
ระวางโทษจำคุกไม่เกิน
ห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
แสนบาท หรือทั้งจำทั้ ง
ปรับ 



31 
 

ลำดับ กฎหมาย ผู้ถูกบังคับใช้ บทลงโทษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

     มาตรา ๑๒๓/๕ ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้
ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อ่ืนใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ของ
องค์การระหว่างประเทศ เพ่ือจูงใจให้กระทำการ     
ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วย
หน้าที่ ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่
เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำท้ังปรับ 
     ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็น
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลใดและกระทำไป
เพ่ือประโยชน์ของนิติบุคคลนั้น โดยนิติบุคคลดังกล่าว
ไม่มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพ่ือป้องกันมิ
ให้มีการกระทำความผิดนั้น นิติบุคคลนั้นมีความผิด
ตามมาตรานี้ และต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งเท่า
แต่ ไม่ เกินสองเท่ าของค่าเสียหายที่ เกิดขึ้น  หรือ
ประโยชน์ที่ได้รับ 
     บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลตามวรรค
สอง ให้หมายความถึง ลูกจ้าง ตัวแทน บริษัทในเครือ 
หรือบุคคลใดซึ่งกระทำการเพ่ือหรือในนามของนิติ
บุคคลนั้น ไม่ว่าจะมีอำนาจหน้าที่ในการนั้นหรือไม่ก็
ตาม 
 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
 
     มาตรา 100 ห้ามมิ ให้ เจ้ าหน้าที่ ของรัฐผู้ ใด
ดำเนินกิจกำรดังต่อไปนี้  
     (๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำ
กับหน่วยงานของรัฐ ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมี อำนาจ
กำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำเนินคดี  
     (๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัทที่ เข้าเป็น  คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ใน ฐานะที่เป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม 
ตรวจสอบ หรือดำเนินคดี 

บุคคลทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่ของรัฐที่
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 
ป .ป .ช .ป ร ะ ก าศ
กำหนดตำแหน่ ง 
(ปั จจุ บั น ก ำห น ด
ต ำ แ ห น่ ง น ำ ย ก
รัฐมนตรี รัฐมนตรี) 
การกระทำของคู่
สมรสให้ถือ ว่าเป็น
ก า ร ก ร ะ ท ำข อ ง
เจ้าหนา้ที่ของรัฐ 

ระวางโทษจำคุกไม่เกิน
ห้ าปี  หรือ  ปรับไม่ เกิน
หนึ่งแสนบาทหรือทั้ง จำ
ทั้งปรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เป็นความผิดฐานทุจริต
ต่อหน้าที่  จำคุกไม่ เกิน
สามปีหรือปรับไม่เกินหก
หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้ง 
ปรับ 
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ลำดับ กฎหมาย ผู้ถูกบังคับใช้ บทลงโทษ 
      (๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ 

หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็น คู่สัญญากับรัฐ 
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ 
ราชการส่วนท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัด
ตอน ทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็น
หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือ บริษัทที่รับ
สัมปทานหรือเขา้เป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว 
     (๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่
ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของ
เอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับ ดูแล ควบคุม หรือ
ตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้
นั้น สังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของ
เอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ ส่วนรวม หรือ
ประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระใน
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหนา้ที่ของรัฐผู้นั้น 
     เจ้าหน้าที่ของรัฐตำแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ดำเนิน
กิจการตาม วรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
     ให้นำบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมำใช้บังคับกับคู่สมรส
ของ เจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคสอง โดยให้ถือว่าการ
ดำเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าว เป็นการดำเนิน
กิจการของเจ้าหนา้ที่ของรัฐ 
 
     มาตรา 103 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับ
ท รั พ ย์ สิ น ห รื อ  ป ร ะ โย ช น์ อ่ื น ใด จ า ก บุ ค ค ล
นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควร ได้ตาม
กฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดย อาศัยอำนาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์
และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด 
     บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ อ่ืนใดของผู้ซึ่งพ้นจากการ
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วย โดย
อนุโลม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหนา้ที่ของรัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นความผิดฐานทุจริต
ต่อหน้าที่  จำคุกไม่ เกิน
สามปีหรือปรับไม่เกินหก
หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้ง 
ปรับ 
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บทที่ 5 
หน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียนและขั้นตอนการดำเนินการ  
กรณีเมื่อพบเห็นพฤติกรรมที่เป็นผลประโยชน์ทับซอ้น 

 
1. หน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียนกรณีเม่ือพบเห็นพฤติกรรมท่ีเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน 
 หากพบเหจนเจ้าหน้าที่ของ รัฐมีพฤติกรรมที่จะนำไปสู่การทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่หรือ มีพฤติกรรมที่
เป็นการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม สามารถดำเนินการแจ้ง หน่วยงาน
ต่าง ๆ ได้ ดังต่อไปนี้ 

1. หน่วยงานต้นสังกัดของผู้กระทำความผิด  
 ร้องเรียนผ่านคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการหรือหัวหน้าส่วนราชการที่ตนสังกัด 

2. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  
 ที่อยู่ : ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักด ี 
 (อาคารบี) ชั้น 5 เลขที่  120 หมู่ที่  3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 
 10210  
 โทรศัพท์ : 0-2141-9100 หรือ 1676 โทรสาร : 0-2143-8341  
 เวปไซต์ : http://www.ombudsman.go.th 

3. ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย  
 ที่อยู่ : กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ 10200  
 โทรศัพท์ : 0-2222-1141 ถึง 55  
 โทรศัพท์สำยด่วน : 1567  
 เวปไซต์ : http://www.damrongdhama.moi.go.th 

4. ศาลปกครอง  
 ที่อยู่ : เลขท่ี 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210  
 โทรศัพท์ : 0 2141 1111  
 โทรศัพท์สายด่วน : 1355  
 เวปไซต์ : http://www.admincourt.go.th 

5. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)  
 ที่อยู่ : เลขท่ี 361 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000  
         หรือ ตู้ ปณ. 100 เขตดุสิต กทม.  
 โทรศัพท์ : 0 2528 4800-4849  
 เวปไซต์ : https://www.nacc.go.th 
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6. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
 ที่อยู่ : ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  
 โทรศัพท์ : 0-2271-8000  
 เวปไซต์ : http://www.oag.go.th 

7. มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด  
 ที่อยู่ : 47/101 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ. เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  
 โทรศัพท์ : 02-547-1711  
 เวปไซต์ : http://www.fact.or.th 

8. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงการคลัง  
 ที่อยู่ : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ  
         10400   
 โทรศัพท์ : 02-126-5800 ต่อ 2634  
 เวปไซต์ : acoc.mof.go.th 
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2. ขั้นตอนการดำเนินการกรณี เมื่อพบเห็นพฤติกรรมที่ เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือ         
การฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อสังเกต : หากมีการร้องเรียนไปที่คณะกรรมการจริยธรรม คณะกรรมการจริยธรรมต้องส่งเรื่องให้หัวหน้า
ส่วนราชการ เนื่องจากคณะกรรมการฯ ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการบังคับบัญชาสั่งการงานนิติการ 

 

 

 
 

คณะกรรมการจริยธรรม 
ประจำส่วนราชการ 

เมื่อพบเห็นพฤติกรรม 
ที่นำไปสู่การมี 

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
หรือมีการฝ่าฝืน 

ประมวลจริยธรรม 

หัวหน้าส่วนราชการ 

สั่งการ รายงาน 

งานนิติการ 
(ประมวลเรื่อง สืบสวนและ

สรุปข้อเท็จจริง ข้อ
กฎหมาย และความเห็น) 

ส่งเรื่อง ไม่ฝ่าฝืนประมวล 
จริยธรรม 

ยุติเรื่อง 

ฝ่าฝืนประมวล 
จริยธรรม 

- โทษทางวินัย 
- ว่ากล่าวตักเตือน 
- ทำทัณฑ์บน 
- ให้รับการพัฒนา 
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➢ ขั้นตอนการดำเนินการ 
 1. เมื่ อพบเห็นว่าเจ้ าหน้ าที่ ของรัฐคนใดมีพฤติกรรมที่ นำไปสู่ ก ารมีผลประโยชน์ทับซ้อน              
หรือมีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม สามารถร้องเรียนหรือแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการหรือคณะกรรมการ
จริยธรรมพิจารณาได ้ 
 2. คณะกรรมการจริยธรรมและหัวหน้าส่วนราชการได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วจะสั่งการไปยังงานนิติการ
ให้ดำเนินการสืบสวน รวบรวมและสรุปข้อเท็จจริง รวมทั้งข้อกฎหมายและความเห็นต่าง ๆ แล้วรายงานต่อ
หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาตัดสิน  
 3. หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาและวินิจฉัยแล้ว หากเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมจริง หัวหน้า
ส่วนราชการจะสั่งการให้มีการลงโทษทางวินัย ว่ากลา่วตักเตือน ทำทัณฑ์บน ให้รับการพัฒนา แล้วแต่กรณีหรือ
หากวินิจฉัยแล้วการกระทำนั้นไม่ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ก็ให้สั่งยุติเรื่อง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ภาคผนวก 





ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลเมืองคง 

ถนนตระกูลสุข ต ำบลเมอืงคง อ ำเภอคง 

จังหวัดนครรำชสมีำ 30260

โทรศัพท์/โทรสำร. 0 4445 9077


